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§ 78 Dnr 2019/117 212 KS 
 
Översiktsplan för Borgholms kommun på samråd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna översiktsplan 2040 för samråd. 

att  vatten- och avloppsplanen ska vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Den nya vatten- och avloppsplanen kommer föreslås godkännas för samråd vid ett 
senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har en översiktsplan från 2002 samt fördjupade översiktspla-
ner för Rälla-Ekerum, Borgholm- Köpingsvik, Djupvik, Löttorp och Byxelkrok.  

Kommunstyrelsens fattade 2014-06-10 § 94 beslut om att ta fram en ny översikts-
plan. Då flera fördjupade översiktsplaner antagits sedan dess samt att lagstiftning-
en förändrats fattades ett nytt beslut av kommunfullmäktige 2021-03-15 § 23 att 
påbörja arbetet med ny översiktsplan.  

Det samrådsförslag som nu finns framtaget har arbetats fram av kommunlednings-
förvaltningen i dialog med berörda kommuner, myndigheter och näringsliv. Under 
2021 har därtill digitala medborgardialoger genomförts.  

Översiktsplan 2040 har miljöbedömts av externa konsulter och bedömning finns 
beskriven i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En uppdaterad version av be-
dömning är under framtagande och kommer komplettera handlingarna inför kom-
munstyrelsen sammaträde.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att den reviderade vatten- och avloppspla-
nen utformas som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan 2040, samrådsversion 2022-03-29. 

Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan 2040, utkast samrådsversion 2022-03-29. 

Bilaga kulturmiljö Borgholm-Köpingsvik - översiktsplan 2040 2022-03-29. 

Vatten- och avloppsplan 2022, samrådsversion 2022-03-28. 

Bedömning 
Förslaget till översiktsplan 2040 är uppbyggt i tre delar, en utvecklingsstrategi, ett 
mark- och vattenanvändningsavsnitt, samt en del som samlar relevanta planerings-
förutsättningar. I utvecklingsinriktningen visas de övergripande strukturerna för be-
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byggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer med ställningstagande för hur 
dessa strukturer bör utvecklas. I mark- och vattenanvändningskartan redovisas de 
geografiska ställningstagande i kartor och text. I planeringsförutsättningar redovi-
sas förutsättningar, hänsyn och intressen som har utgjort underlag för arbetet med 
översiktsplanen och som även ligger till grund för efterföljande planering i kommu-
nen. 

Planen har utformats för att vara tillgänglig och att det tydligt ska framgå hur kom-
munen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Som utgångspunkt för planförslaget ligger gällande översiktsplan med tillhörande 
fördjupningar samt relevant planeringsunderlag. Övergripande inventeringar avse-
ende natur- och kulturmiljö samt en riskanalys avseende stigande havsnivåer har 
genomförts och använts som underlag.  

I och med en anpassning till gällande lagstiftning har klimatanpassning, miljökvali-
tetsnormer för vatten och jordbruksmark givits större utrymme i planen. Planen föl-
jer också Boverkets ÖP-modell i upplägg och benämning på markanvändning, det-
ta bedöms underlätta en kommande digitalisering. 

Genom att kommunens vatten- och avloppsplanen kopplas till översiktsplanen i 
form av ett tematiskt tillägg bedöms en tydligare koppling mellan den fysiska plane-
ringen och planeringen av vatten- och avlopp uppnås. Samhällsnyttan av planera-
de investeringar bedöms genom detta kunna öka.  

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet att påverka 
planens utformning 

Konsekvensanalys 
Översiktsplan 2040 föreslås ersätta nu gällande översiktsplan 2002 med tillhörande 
fördjupningar. Detta bedöms ge förbättrad överblick och tydlighet för hur kommunen 
anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
bedöms skapa utveckling och möjlighet för fler bostäder och verksamheter i hela 
kommunen. Översiktsplanen identifierar även aspekter inom vilket fördjupade stra-
tegier eller planer krävs, strategi för klimatanpassning, dagvattenstrategi, strategi för 
att minska risken för översvämning till följd av skyfall samt kulturmiljöprogram.  

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet för kommu-
nens medlemmar, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt lokala 
föreningar, grupper och enskilda i övrigt att påverka planens utformning 

Dagens sammanträde 
Samhällsplaneraren och VA-planeraren redogör för förslaget till samrådsversion av 
Översiktsplan 2040. Av presentationen framgår bland annat: 

 De fördjupade översiksplanerna till Översiktsplan 2002 är reviderade och inarbe-
tade i samrådsförslaget som fokusområden. 
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 De områden som samrådsförslaget lyfter fram som att ha särskild potential för 
utveckling.  

 Att VA-planen föreslås utgöra tematiskt tillägg till översiktsplan 2040.  

Några ändringar förväntas göras i underlaget till översiktisplan och VA-plan tills 
kommunstyrelsen ska godkänna förslaget för samråd. Detta omfattar: 

 Markanvändningskartorna uppdateras med vatten, vattendrag och 
våtmarker.  

 Tydligare beskrivningar om VA och vatten för varje fokusområde.  
 Förtydligande gällande skyddsavstånd till luftledningar i kapitlet 

”Hälsa, risk och säkerhet”.  
 Förtydligande om brukningsvärd jordbruksmark i kapitlet ”Bebyg-

gelseutveckling”.  
 Tillagd beskrivning om planbesked i kapitlet ”Bebyggelseutveck-

ling”.  
 Ramsättravägen borttagen som bebyggelsestråk i utvecklingsstra-

tegin med hänsyn till vattenskyddsområde 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
______________
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§ 79 Dnr 2019/26 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 30 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; utbildningsnämnden och styrgruppen. 
Checklista. 

Dagens sammanträde 
Utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningschefen redogör kort för nämn-
dens verksamhet efter det format som finns i den utskickade checklistan. Av infor-
mationen framgår bland annat följande: 

1. Nämndens rapport om den aktuella situationen, avvikelser och korrigerande åt-
gärder inom: 

1.1. Personal (HR-frågor) 

Nyanställning av rektor på Åkerboskolan är klar. Den nya rektorn börjar 2022-
06-15.  

Frånvaron är mer normal i verksamheterna nu efter den stora toppen i januari 
och februari. Detta gäller både barn och vuxna.  

1.2. Uppföljning av internkontroll 

Av nämndens internkontroll framgår att verksamheternas arbete inom område 
trygghet och att barnkonsekvensanalys genomförs enligt lagkrav. Den berör 
också resurshantering förskola och hur kommunen kan få till en så likvärdig 
fördelning som möjligt utifrån den struktur kommunen har. Arbetet intensifie-
ras framöver inför barn och elevpeng 2023.  

1.3. Ekonomisk uppföljning 

Prognoserna säger att nämnden kommer få en budget i balans. Dock är det 
många omvärldsfaktorer som påverkar nämndens förmåga att styra utfallet 
just nu. Förutsättningar för att säkra elevernas mående och resultat behövs. 
Insatserna är igång. Likaså har anställningar behövts för att säkra de ukrains-
ka elevernas skolgång vilket inte var budgeterat från början. (Kommunen har 
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tagit emot flyktingar från kriget i Ukraina. De av dessa som är i skolålder är de 
som avses). 

Det blir extra viktigt att prioritera resurser till rätt behov nu. Vissa aktiviteter 
kan få stå tillbaka för mer prioriterade delar. God dialog sker i utbildningsför-
valtningens ledningsgrupp. 

Den del kommunen fått i Skolmiljarden används till personalförstärkningar och 
särskilt stöd. Det räcker till en liten del av tjänst då det fördelas på de sex sko-
lor kommunen har samt gymnasiet (Kalmarsunds gymnasieförbund). 

2. Iakttagelser och förändringar i omvälden som kan påverka verksamheten:  

Pandemi och krig påverkar utbildningsnämndens verksamhet då åtgärder behö-
ver göras för att säkra kommunens barn och elevers trygghet, mående och ut-
bildning. Lärare och språkstödjare har anställts för att säkra de ukrainska ele-
vernas skolgång. Ovissheten kring hur många och hur länge dessa elever finns i 
kommunen gör att en balans hela tiden måste råda kring antal medarbetare i 
den delen vilket gör att det blir en svårighet att ge längre anställningar.  

En reviderad läroplan träder i kraft från och med höstterminen 2022 vilket föran-
leder ett förberedelsearbete på samtliga grundskolor och särskola. Detta är det 
största pedagogiska projektet just nu. Utöver det har ett inledande arbete kring 
förberedelse av återflytt av årskurs 6 från Slottsskolan inletts med berörda rekto-
rer. Utbildningschefen har också varit ute på arbetsplatsträffar (APT:er) på några 
av de berörda skolorna då oro finns.  

3. Lägesrapportering av större projekt 

Åkerboskolan är inne i en intensiv period med många detaljfrågor. Arbetslagsle-
dare och administrativ chef arbetar med frågorna.  

Gärdslösaprojektet har nu en arbetsgrupp med rektorerna, administrativa chefen 
och senior fastighetsstrateg. Gruppen har haft uppskattade möten och projektet 
rör sig framåt gällande deras del.  

Utemiljön: Slottsskolan väntar på att något ska ske efter de fattade besluten. 

Frukostprojektet:  

Av våra cirka 260 elever på Slottskolan äter i snitt cirka 60-70 elever frallor, per 
dag. Av dessa uppger lokalvården att tio till 15 stycken slängs i obruten förpack-
ning eller med enstaka bett i. Det går åt betydligt flera festispaket, där kommu-
nen snittar runt 150. Förutom dessa så erbjuds knäckebröd vilket nyttjas av ett 
okänt antal elever. Frukten som erbjuds nyttjas av under tio per dag. Fördelen är 
för den enskilde som inte kan/vill/hinner äta frukost hemma eller har ekonomiska 
resurser att köpa fralla i caféet nu erbjuds ett alternativ som gör att fokus på 
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skolarbetet kan bli bättre, främst fram till lunch. Utbildningsförvaltningen har sett 
att våra trygghetsärenden minskat under våren, men beror detta på de fria fral-
lorna?  

Åkerboskolan: I snitt äter i dagsläget cirka 25 av 61 elever frukost varje dag. I 
början var det ett fåtal och endast nior men nu är det hela spannet från årskurs 
6-9. Åkerboskolan serverar sin frukost i matsalen varför ingen extra personal 
behövs. Matsalspersonalen fixar fram och dukar bort. Eleverna ser mycket posi-
tivt på frukosten. De har en liten fristad och hinner landa lite innan lektionerna 
börjar. En del av eleverna uppger också som positivt att de kan ta med sig fru-
kosten och spara till senare under skoldagen. 

Det negativa, som både, personal och elever uppger är den ökande nedskräp-
ningen. Trots att det finns flera sopkärl längs vägen från matsalen och vid skåpen 
används inte dessa alltid.  

SKAL: På gång just nu är att ICA Löttorp och Åkerboskolan arbetar ihop. Skol-
verket är intresserad av projektet och tidningen Barometern gör ett reportage 
med berörda. Mycket positiv start! 

4. Nämndens återkoppling och medskick till kommunstyrelsen 

Medskicket är som senast, att kommunen satsar de resurser som behövs för 
barnens och elevernas mående och utveckling. Då kan kommunen stärka upp 
och i skolorna i första hand men även i förskolorna då utbildningsförvaltningen 
vet att tidiga insatser är verkningsfulla. Lärarna och rektorerna får tid och möjlig-
het och kommunen kan återställa de resurser som kommunen tidigare fått avslu-
ta som kan stödja det enskilda barnet och dess utveckling. Utbildningsförvalt-
ningen ser ökade behov även i ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ung-
domspolitiken) som genomförts kring dessa delar. 

Kommunen behöver satsa på de utvecklingsområden kommunen har på längre 
sikt som matematiken, didaktiken inom IT, språk och kunskapsutvecklande ar-
betssätt med flera. Då värnar kommunen barnen, eleverna och personalen i vår 
kommun. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för kännedom 
______________
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§ 80  
 
Personalutskottet: Information från HR-avdelningen 

Ärendebeskrivning 
HR-chefen har bjudits till sammanträdet för att informera om HR-avdelningens 
verksamhet generellt och rekryteringen av sommarvikarier särskilt. Eftersom social-
förvaltningen framför resterande förvaltningar påverkas av en svårighet att rekryte-
ra sommarvikarier så har socialchefen bjudits till arbetsskottets möte för att delta i 
dialogen. 

Dagens sammanträde 
Av HR-chefens och socialchefens information framgår bland annat följande: 

 Av de ansökningar som i dagsläget kommit på de annonserade sommarvika-
rie-tjänsterna kan socialförvaltningen tillsätta drygt två tredjedelar. Läget är 
som värst i de norra delarna av kommunen. I Borgholm och i södra delen av 
kommunen är personalbristen mer sporadisk. 

 HR-avdelningen och socialförvaltningen har haft avstämningar med fackliga 
representanter för att informera dessa om rekryteringsprocessen. Kommu-
nen har haft flera aktiviteter för att locka personer som kan söka jobbet. 
Bland annat har kommunen skickat rekryteringsvykort till alla boende. Flera 
lösningar på bristen på sökande har diskuterats, i Borgholms kommun och 
andra kommuner. Vissa närliggande kommuner har valt att betala sin perso-
nal en viss summa för att skjuta på sin semester. En annan lösning är att de-
la på semesterperioderna, så att det blir tre stycken istället för två. Detta 
skulle i så fall vara nödvändigt för vissa enheter. Detta är en mer lämplig lös-
ning enligt HR-avdelningen. Kommunen har för avsikt att gå vidare med det-
ta förslag, efter att först ha diskuterat det med relevanta falkliga representan-
ter. Socialchefen och HR-chefen ska träffa kommunala representanter idag, 
2022-04-12 klockan 12:30. 

 Kommunen kommer fortsätta med sina utökade rekryteringsinsatser.  
 Med anledning av pandemin har kommunen möjlighet att fastställa se-

mesterperioderna senare än vanligt, men kommunen har för avsikt att fast-
ställa dem så snart som möjligt. 

 Socialförvaltningen vill involvera de flyktningar som kommunen tagit emot 
från Ukraina i sitt arbete. Socialförvaltningen beräknar att kunna anställa cir-
ka tio personer från denna grupp. 

______________
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§ 81 Dnr 2021/70 008 KS 
 
E-Förslag: Parkeringstillstånd till fastboende i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
att  erbjuda boende utmed gågatuområdet (västra delen av Storgatan med intil-

liggande vägar) i Borgholms stad att få parkera anvisat område i centrala 
Borgholm under gågatuperioden 2022-05-25 till 2022-08-31. 

Härutöver föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att  avslå E-förslaget med hänvisning till att E-förslagets syfte delvis uppfylls i och 
med att boende utmed gågatuområdet i Borgholms stad kommer att erbjudas 
anvisad parkering under gågatuperioden samt att de administrativa åttagan-
dena som ett parkeringstillstånd för fastboende i Borgholm skulle vara större 
än nuvarande organisation klarar av. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 17 anmälde ett E-förslag om parkeringstillstånd 
till fastboende i Borgholms kommun för beredning av kommunstyrelsen. 

Förslaget lyder som följer:  

Vissa av oss som är fastboende i kommunen (personligen bor jag i Borgholm) har 
behov av att parkerabilen på gatan. Detta är på många gator tillåtet, dock max 24 
timmar i sträck. Alltså måste bilen flyttas minst en gång per dygn. 

För oss som inte har behov av att köra bilen varje dag blir detta lite konstigt. Dels 
är det inte alltid möjligt, ifall vi exempelvis skulle vara borta i mer än 24 timmar utan 
att ta med bilen (bussen är ju miljövänligare) eller om vi på grund av sjukdom inte 
har möjlighet till detta. 

Dessutom är det ju väldigt dåligt för miljön att tvingas köra bilen varje dag trots att 
vi inte har något behov av det. I dessa upplysta tider när vi försöker göra allt vi kan 
för att rädda miljön så känns det konstigt att vi ska behöva välja mellan att skada 
miljön eller riskera felparkeringsavgift.  

Mitt förslag är därför att vi som är fastboende i kommunen ska kunna ansöka om 
parkeringstillstånd för att få parkera på gatan längre än 24 timmar. Förslagsvis är 
ett sådant tillstånd bundet till bilens registreringsnummer och bostadsort, och max 
ett tillstånd per person (eller annan rimlig gräns). Om tillståndet ska ha en tidsgräns 
för hur länge man får parkera med tillståndet utan att flytta bilen så föreslår jag en 
vecka. 
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Förslaget fick 29 röster och sex kommentarer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

E-förslag. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 17. 

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att fördelen och behoven av boendeparke-
ringstillstånd i nuläget inte överväger kostnaden kopplat till den administration för-
slaget skulle innebära. Boendeparkering prövades intill Victoriaskolan och vid kv 
Hökeb under sommaren 2021 och efterfrågan var mycket låg. I de fall behov finns 
av att parkera bilen en längre tid i Borgholm finns redan idag en sjudygnsparkering 
i anslutning till Ölands utbildningscenter. Dessa platser bedöms idag täcka beho-
vet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 82 Dnr 2022/82 000 KS 
 
Riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  anta riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Landets kommuner och regioner är efter en ändringa av lagen (2009:724) om na-
tionella minoriteter och minoritetsspråk skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Same-
tinget, ett nationellt uppföljningsansvar och fokuserar för närvarande just på arbetet 
med mål och riktlinjer. 

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till mål och riktlinjer för det mi-
noritetspolitiska arbetet. Förslaget har utgått från grannkommunen Mörbylångas 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet, antagen av deras kommunfull-
mäktige 2021-11-29 § 25. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

Riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet, 2022-04-07. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för antagande 
______________
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§ 83 Dnr 2022/55 167 KS 
 
Remisssvar på Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 
tillhörande delplaner - förändrade beredskapszoner vid kärnteknisk 
olycka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  inte lämna några ytterligare synpunkter på planer och program till de nya be-

redskapszonerna runt våra kärnkraftverk  

Ärendebeskrivning 
I enlighet med ett EU-direktiv ska samtliga länder i EU från 2022-07-01 tillämpa ett 
likartat regelverk för de beredskapszoner som finns runt alla kärnkraftverk. Planer 
och program för beredskapszonen runt Oskarshamns kärnkraftverk måste uppda-
teras så att de är anpassas till det nya direktivet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-25. 

Remiss på Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande del-
planer, 2022-02-15. 

Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka, 2022-02-18. 

Delplan strålningsmätning, 2022-02-15.  

Delplan utrymning, 2022-02-18 

Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter, 2022-02-15. 

Delplan varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka, 2022-02-15. 

Bedömning 
Borgholms kommun har varit delaktig i framtagandet av nya planer och program för 
beredskapszonerna runt Oskarshamns kärnkraftverk. Kommunen kommer att på-
verkas mera med de nya beredskapszonerna, bland annat för att man gjort tolk-
ningen att eventuella utsläpp från kärnkraftverk rör sig snabbare över vatten. Norra 
Öland har därför fått en högre klassning för åtgärder än vad som hittills varit fallet. 
Allmänheten kommer att notera att nya regler gäller i den yttre beredskapszonen 
som gäller ungefär från Löttorp och norrut. Där kommer bland annat jodtabletter 
och inomhusvarningssystem att delas ut, och tyfoner för utomhusvarning kommer 
att placeras ut där många människor vistas. 

Arbetet med beredskapsplanerna är långt ifrån färdigt. Av det som presenterats hit-
tills har kommunen inget att tillägga. Arbetet är grundligt gjort och åtgärderna ade-
kvata. Om något skulle hända har kommunen viktiga åtaganden bland annat när 
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det gäller kommunikation (varning), utrymning och omsorg om medborgare som in-
te själva klarar till exempel en utrymning. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun kommer att påverkas mera av de åtgärder som krävs för att 
upprätthålla beredskapen i de nya zonerna än vad som varit fallet hittills. Merparten 
av beredskapen faller dock under länsstyrelsens ansvar. Det är först om en olycka 
verkligen inträffar som ett stort ansvar faller på kommunen, liksom vid alla extraordi-
nära händelser som riskerar att vålla skada inom kommunens geografiska område. 

Norra Öland är speciellt bland annat genom att vissa delar av året vistas väldigt 
många tillfälliga besökare där. Att till exempel utrymma norra Öland under högsä-
songen för turismen kan bli en utmaning. Grunden i planeringen är att besökare 
snarast ska ta sig därifrån på egen hand. De flesta besökare är fullt kapabla till det, 
och kommer till Öland i egna fordon. Med en sådan förutsättning blir skillnaderna 
mellan olika säsonger mindre, förutom vad gäller flaskhalsar i trafiken. Det är i sig 
ett problem att det i praktiken bara finns en väg från norra Öland.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
______________

14



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-12 84   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 84 Dnr 2022/88 822 KS 
 
Ny badbrygga i Klinta 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  avsätta 3 000 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) för att ersätta badbryggan vid 

Klinta badplats med en permanent brygga samt anlägga en grillplats och en 
lekplats. 

att  1 500 000 kronor anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning 
från investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022 och 1 500 000 
kronor anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning från inve-
steringsutrymme Bryggor 2022. 

Ärendebeskrivning 
Bryggan vid Klinta badplats är i behov av utbyte. Beslut om vattenverksamhet har 
inhämtats. Förslaget som fått dispens av länsstyrelse är en brygg som skulle få en 
längd om cirka 80 meter och en bredd på cirka 3 meter (tidigare cirka 60*2) samt 
tillgänglighetsanpassas.  

Hamnchefen och tillväxtchefen har tagit fram ett budgetpris är baserat på faktiskt 
ekonomiskt utfall i uppförandet av bryggan på Sjöstugans badplats. I budgeten in-
går återställning av stormskadade pålar på befintlig brygga och i förslaget förses 
bryggan med belysning. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag om att 
dessutom förses badplatsen med enklare lekplats och en grillplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-06. 

Anmälan om vattenverksamhet med mera för anläggande av allmän brygga på fas-
tigheten Klintabodar 1:1, Borgholms kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av brygga på fastigheten, KS 
2019.4317, 2019-11-12. 

Projektorganisation för ny brygga Klinta Bodar, 2022-04-06. 

Bedömning 
Att befintlig brygga är i funktion underlättar montering av ny brygga och sannolikt 
hämtas kostnaden på cirka 175 000 kronor hem i effektivare arbetssätt. En bonus 
är att kommunen har en fungerande brygga under badsäsongen 2022. 

Medlen kan anslås ur antagen investeringsbudget 2022, genom en omfördelning 
från investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022 och investeringsutrym-
me Bryggor 2022. 
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Badplatsen är prioriterad som en kategori A badplats i Strategi för badplatser. Ka-
tegori A innebär en badplats på kommunal mark med högre besöksfrekvens – EU-
bad. 

Satsningen ansluter till handlingsplan i beslutad strategi för badplatser. 

Konsekvensanalys 
Efter utbyte av brygga har kommunen en långsiktig och ekonomisk och fysisk 
hållbar lösning.  

Att behålla befintlig utgör en risk och en årlig kostnad för att återställa pålning 
samt montering av brygglemmar. 

Bedömning av kostnader drift och underhåll: 

 Gammal brygga:  
o Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år,  
o Upp och nertagning av brygga samt utbyte av skadade pålar 

cirka 100 000 kronor till 300 000 kronor per år (beroende på 
skadornas omfattning),  

o Underhåll cirka 20 000 kronor per år.  
o Den tekniska livslängden är förbrukad. 

 Ny brygga:  
o Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år,  
o Underhåll cirka 5 000 kronor per år.  
o Teknisk livslängd: 20 år. 

Den nya bryggan, hyrtoaletten, grillplatsen och lekplatsen kommer att inne-
bära ökade driftkostnader för om cirka 65 000 kronor per år. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Hamnchefen 
______________
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§ 85 Dnr 2022/95 041 KS 
 
Budgetberedningen: Årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2026, 
Borgholm Energi 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen ska sammanställa ett flag till budgetramar som ska behandlas i 
det fortsatta budgetarbetet. Vid dagens sammanträde ska budgetberedningen mö-
ta bolagsledningen för att stämma av behov, förutsättningar för verk-samheterna 
och äskanden.  

Redovisat och eventuellt reviderat underlag som presenteras på dagens samman-
träde utgör inte del budgetberedningens förslag till budget innan samtliga nämn-
ders samt de kommunala bolagens verksamheter behandlats av budgetberedning-
en. Förslag förväntas ha lämnats till kommunstyrelsen inför sammanträdet i maj 

Dagens sammanträde 
Verkställande direktör och strateg redogör för Borgholm Energis ekonomiska förut-
sättningar inför budet 2023.  

Budgetberedningen tar med sig informationen till sammanställning av förslag till 
budgetramar 2023. 

______________
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§ 86 Dnr 2022/5 002 KS 
 
Tidigareläggande av gågatuperiod på Storgatan i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  anta tillfällig lokal trafikföreskrift enligt förslag som innebär att Storgatan i 

Borgholm, mellan Tullgatan och Hamnvägen, är gågata med start från med 
och 25 maj, istället för 1 juni. 

Ärendebeskrivning 
År 2022 ligger Kristi himmelfärdshelgen 26-29 maj i nära anslutning till gågatuperi-
oden som i enlighet med uteserveringspolicyn infaller 1 juni – 31 augusti i Borg-
holms stad.  

Bruklig är att kommunen stänger Storgatan tillfälligt vid Kristi himmelfärdshelgen. 

Därför har frågan om att tidigarelägga gågatuperioden med en vecka lyfts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

Förslag Tillfällig föreskrift-INF 2022 5-2022-03-25. 

Bedömning 
År 2022 är det av praktiska skäl lämpligt att gågatuperioden för Storgatan i Borg-
holm, mellan Tullgatan och Hamnvägen, gäller från och med 2022-05-25 till 2022-
08-31. 

Beslut skickas till 
GIS-samordnaren 
Gata- och parkchefen 
Kommunikation och servicecenter 
______________
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§ 87 Dnr 2017/33 214 KS 
 
Antagande av detaljplan Rosenfors - Borgholm 8:63 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta detaljplanen för Borgholm 8:63 med flera med tillhörande gransknings-

utlåtande och handlingar. 
 
Lagstöd 
Plan- och bygglagen 4 kap, PBL 5 kap. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området plan-
läggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av om-
rådet som idag består av övernattningsstugor samt ställplats planenliggörs denna 
utveckling med användningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanlägg-
ning. 

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen 
är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Inom planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning 
igenom planområdet. Kommunen har ansökt om dispens från bioskyddet för sten-
muren och diket för att kunna genomföra delar av planen. Länsstyrelsen tog ett be-
slut 2021-12-21, under granskningstiden, om att ge dispens för delar av stenmuren 
och diket. Beslutet innebär att de delar av diket och stenmuren som får dispens 
från biotopskyddet kan tas bort för att genomföra planen, resterande delar behöver 
antingen undantas från planområdet eller skyddas med planbestämmelse. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljpla-
nen för granskning.  

Detaljplanen var ute på granskning 2021-04-12 – 2022-01-07 och handläggs med 
ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt justeringar redovisas i gransk-
ningsutlåtandet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området plan-
läggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av om-
rådet som idag består av övernattningsstugor samt ställplats planenliggörs denna 
utveckling med användningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanlägg-
ning. 

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen 
är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Inom planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning 
igenom planområdet. Kommunen har ansökt om dispens från bioskyddet för sten-
muren och diket för att kunna genomföra delar av planen. Länsstyrelsen tog ett be-
slut 2021-12-21, under granskningstiden, om att ge dispens för delar av stenmuren 
och diket. Beslutet innebär att de delar av diket och stenmuren som får dispens 
från biotopskyddet kan tas bort för att genomföra planen, resterande delar behöver 
antingen undantas från planområdet eller skyddas med planbestämmelse. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljpla-
nen för granskning.  

Detaljplanen var ute på granskning 2021-04-12 – 2022-01-07 och handläggs med 
ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt justeringar redovisas i gransk-
ningsutlåtandet. 

Justeringar inför antagande: 

 Kompletterat planbeskrivningen med information om kraftledning i närheten 
av planområdets södra gräns, samt reviderat planområdets sydöstra gräns 
för att säkerställa att avstånd på 15 meter tas till ledning. 

 Avsnitt fastighetsrättsligt har kompletterats med information om upplåtelse 
av ledningsrätter och servitut. 

 Justerat planen så att den anpassas efter biotopskyddsbeslut. 
 Justerat formulering av bestämmelse om skydd av trädallé, n1 
 Justerat bestämmelse om högsta hårdgörandegrad för användningen P-

plats i nordvästra hörnet, samt kompletterat planbeskrivningen med tydliga-
re redogörelse för val egenskapsbestämmelse inom användningen. 

 Kompletterat avsnittet dagvatten med tydligare redogörelse för planområ-
dets dagvattenhantering i förhållande till omgivningen.  

 Tagit bort bestämmelse om bullerskydd, m1. 
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 Kompletterat planbeskrivning med information om dispens från biotop-
skydd. 

 Kompletterat planbeskrivningen med en tydligare redogörelse för val av lo-
kalisering av verksamhetsområdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 65 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna och besluta om antagande av detaljplanen med tillhörande gransknings-
utlåtanden och handlingar.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 65. 

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2022-03-29. 

Plankarta Borgholm 8:63 – Rosenfors, 2022-03-29. 

Planbeskrivning Borgholm 8:63 – Rosenfors, 2022-03-29. 

Borgholm 8.63 mfl 20220318 Granskningsutlåtande, 2022-03-29. 

PM Trafikflöden Rosenfors, 2022-03-29. 

PM Dagvattenhantering Rosenfors industriområde Beräkning av dimensionerade 
flöden, föroreningsbelastning samt framtagande av åtgärdsförslag med hänsyn till 
miljökvalitetsnormen, 2022-03-29. 

Bullerutredning Rosenfors, 2022-03-29. 

Borgholm 8:63 Beslut från länsstyrelsen om förbud och dispens angående ansökan 
om att ta bort stenmur och dike på fastigheten Borgholm 8:63 och Borgholm 11:1 
Länsstyrelsens diarienummer 521-3326-2021, 2022-03-29. 

Bedömning 
Idag finns det en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i 
närheten av Borgholm stad. Borgholms kommun präglas framförallt av småföreta-
gande och dessa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin 
verksamhet. 

Planområdet är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik 
(2019) som utredningsområde för verksamheter och handel. Den del av detaljpla-
nen som medger verksamheter stämmer överens med den fördjupade översikts-
planen. Den del av planområdet som utgörs av ställplats samt övernattningsstugor 
görs planenlig med bestämmelse Tillfällig vistelse samt Besöksanläggning. Denna 
utveckling har stöd av den fördjupade översiktsplanens intentioner att tillgängliggö-
ra och utveckla Vasahuset som ett kulturcentrum. 

Länsstyrelsens tog beslut 2021-12-21 om att delar av stenmuren och diket får dis-
pens från biotopskyddet. De delar som inte får dispens från biotopskyddet behöver 
antingen skyddas med planbestämmelse eller undantas från planområdet. Förvalt-
ningen har gjort bedömningen att delar av stenmuren och diket i den sydvästra de-
len av planområdet, ska undantas från planen. Eftersom att stenmuren och diket 
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inte får tas bort så kan föreslagen kvartersmark i granskningsförslaget inte genom-
föras. Konsekvens av detta är att planområdet revideras och att cirka 0,4 mark inte 
kan planläggas och nyttjas för ändamålet verksamheter. De resterande delarna av 
biotopskyddade objekt inom planområdet som inte fått dispens från biotopskyddet, 
skyddas med planbestämmelse.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande. 
______________
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§ 88 Dnr 2022/90 253 KS 
 
Försäljning av fastigheten Plogen 1, Rosenfors 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  sälja fastigheten Plogen 1 till tomträttsinnehavaren för 221 400 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Plogen 1 är upplåten med tomträtt. På fastigheten finns en byggnad 
tillhörande tomträttsinnehavaren. Tomträttsavtalet löper på 10 års intervaller med 
en uppsägningstid på två år. Nuvarande avtalsperiod löper fram till 2026-04-30. 
Tomträttsinnehavaren har haft en långtgående kontakt med kommunen om att få 
köpa loss fastigheten. Tillväxtavdelningen har i dialog med upphandlad fastighets-
mäklare i Fastighetsbyrån värderat marken till ca 100 kronor per kvadratmeter. 
Detta med hänvisning till den starka besittningsrätten som tomträttsinnehavaren 
har samt att kommunen även måste lösa in befintlig byggnad i det fall kommunen 
önskar återta marken. Fastighetens storlek är 2 214 kvadratmeter varpå värderad 
köpeskilling skulle vara 221 400 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

Bedömning 
Tomträtten utgör inte en framtida markreserv i och med bildandet av ny detaljplan i 
Rosenfors. 

Konsekvensanalys 
Kommunen har möjlighet att säga upp tomträttsavtalet för omförhandling av 
tomträttsavgälden. Detta skall ske senast 2024-06-30 och ny avgäld börjar gälla 
from 2026-05-01. Idag är avgälden på 4 428 kronor per år.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomichef 
Tillväxtchef 
______________
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§ 89 Dnr 2020/195 330 KS 
 
Byggnation av brygga vid Sjöstugan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  utöka projektbudgeten för byggnation av en permanent brygga vid Sjöstugan 

med 700 000 kronor. 

att  medlen anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning från in-
vesteringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022. 

Ärendebeskrivning 
Projektet fortskrider och tidplanen ser ut att hålla. Fördyringen i projektet kan till 
största del hänföras till kraftiga prishöjningar på byggmaterial. De största posterna 
är stålpris som har fördubblats jämfört med budget och priset på tryckt virke där 
priset vid inköpstillfället hade ökat med cirka 40 % mot budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-06. 

Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 173. 

Bedömning 
Det anses nödvändigt att kommunstyrelsen utökar budgeten för projektet med 
700 000 kronor för att bryggan ska kunna färdigställas. 

Investeringsbudget 2022, investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022, 
har utrymme avsatt för Borgholms yttre hamn. Eftersom hamnen avvaktar den nya 
detaljplanen för området, kan dessa medel inte nyttjas 2022. Därför föreslås utök-
ningen av projektbudgeten för byggnation av en permanent brygga ”Simskolebryg-
gan” vid Sjöstugan finansieras med medel från denna budget. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av att inte utöka budgeten är att kommunen inte kan färdigställa 
bryggan.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Teknisk chef 
Hamnchef 
Ekonomichef 
______________
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§ 90 Dnr 2021/41 041 KS 
 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundets verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kalmar län. 

att  kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarfrihet för styrelsen och dess le-
damöter ansvarsfrihet för år 2021. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kalmar län översänder årsredovisning och re-visionsberät-
telse 2021 till medlemskommunerna för prövning om årsredovisningen kan god-
kännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Brev till medlemmar i Samordningsförbundet Kalmar län, 2022-03-29. 

Årsredovisning 2021 med bilagor, 2022-03-29. 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2021 signerad, 2022-03-29. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________

25



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-12 91   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 91  
 
Konstnärlig gestaltning - Ekbacka och Skogsbrynet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  den konstnärliga gestaltningen på Ekbackaområdet ska beaktas i kommu-

nens vidare dialog BJC som är fastighetsägare och som äger byggnadsent-
reprenadskontraktet. 

att  uppmana kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott göra en inventering och 
värdering av existerande konstnärlig gestaltning och utsmyckning på försko-
lan Skogsbrynet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt den av kommunfullmäktige 2017-09-18 antagna Kulturplanen för Borgholms 
kommun ska vid kommunala nybyggen och vid mer omfattande renoveringar 1%-
regeln för konstnärlig utsmyckning tillämpas. Kommunstyrelsens kultur- och fritids-
utskott beslutade 2021-03-26 påminna om att 1%-regeln ska tillämpas då Åkerbo-
skolan och Ekbacka ska byggas.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-12-08 § 60 beslutade att äska 
2 000 000 till konstnärlig gestaltning av Ekbackaområdet och 1 % av den totala 
byggkostnaden för förskolan Skogsbrynet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-12-08 § 60. 

Bedömning 
Kommunen har skrivit ett hyreskontrakt, ett marköverlåtelseavtal och överlämnat 
befintligt byggentreprenadkontrakt till BJC. Kommunen egen rådighet, utöver det 
som framgår i befintliga avtal, är därför begränsad. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott, som tillsammans med socialnämndens arbetsutskott, utgör styrgrupp för pro-
jektet nytt särskilt boende Ekbacka, delar kultur- och fritidsutskotts bedömning om 
att den konstnärliga gestaltningen på området är viktig och har därför för avsikt att 
vidhålla den ståndpunkten i den fortsatta dialogen med BJC. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott uppmanas göra en inventering och 
värdering av existerande konstnärlig gestaltning och utsmyckning på förskolan 
Skogsbrynet för att ge kommunstyrelsens arbetsutskott ett bättre underlag för att 
kunna bedöma förslagets kostnad och konsekvens. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
______________
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§ 92 Dnr 2022/95 041 KS 
 
Budgetberedningen: Årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2026, 
Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen och kommunchefen ska för kommunstyrelsens arbetesut-
skott, tillika budgetberedningen, presentera underlag inför förslag till årsplan med 
budget 2023 och plan 2024-2025.  

Redovisat och eventuellt reviderat underlag som presenteras på dagens samman-
träde utgör inte del budgetberedningens förslag till budget innan samtliga nämn-
ders samt de kommunala bolagens verksamheter behandlats av budgetberedning-
en. Förslag förväntas ha lämnats till kommunstyrelsen inför sammanträdet i maj. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen och ekonomichefen redogör för de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunstyrelsen inför budget 2023. I angiven information ingår en genomgång av 
prognosen för den tekniska ramen kommande år och förutsättningarna för styrel-
sens verksamheter. Vidare redogör kommunchefen för kommande verksamhetsför-
ändringar 2023 till 2026 samt förslag till prioriteringar 2023-2026 inom styrelsens 
område. 

Budgetberedningen tar med sig informationen till sammanställning av förslag till 
budgetramar 2023. 

______________
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§ 93  
 
Deltagande på konferens/årsstämma: SmåKom 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna att kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic deltar på Små-

Koms vårmöte 2022.  

Ärendebeskrivning 
SmåKom har sin konferens Vårmöte 2022-04-27 till 2022-04-29 i Rättvik. Kom-
munstyrelsens ordförande har bjudits att delta och kommunstyrelsens arbetsutskott 
har att bevilja deltagandet på mötet.  

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) deltar inte i beslutet. 

______________
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§ 94 Dnr 2022/9 002 KS 
 
Information: Avtal om 50 boendeplatser för flyktingmottagning på Ka-
pelluddens camping 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har tagit emot cirka 50 personer som flytt kriget i Ukraina. 
Dessa behöver en plats att bo på. 

Kommunen har avtal för att de flyende ska kunna bo på Kapelluddens camping 
under en tid. Detta efter ett beslut av kommunstyrelsens ordförande 2022-03-23 § 
5. Parterna har kommit överens om lämpliga ramar för en sådan överenskommel-
se. Den period som diskuterats för ett avtal är 2022-03-11 till 2022-04-11 med en 
möjlighet att förläng med en månad. Det överenskomna priset uppgår till 310 kro-
nor per person och dygn. 

Kommunen ser nu ett behov att nyttja möjligheten till förlängning till åtminstone 
2022-05-11. Gruppledarna för kommunfullmäktiges partier har fått information om 
förslaget. 

Kommunstyrelsens ordförande kommer att fatta delegationsbeslut, enligt delega-
tionsbestämmelse A1, om att förlänga avtalet med en månad. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut - Tecknande av avtal om 50 boendeplatser för flyktingmot-tagning 
på Kapelluddens camping, 2022-03-23. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om ärendet. 

______________
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§ 95 Dnr 2022/95 041 KS 
 
Budgetberedningen: Årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2026, 
sammanställning av ramar 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen ska sammanställa ett förslag till budgetramar som ska behand-
las i det fortsatta budgetarbetet. Vid dagens sammanträde ska budgetberedningen 
möta nämnder och bolagsledning för att stämma av behov, förutsättningar för verk-
samheterna och äskanden. 

Redovisat och eventuellt reviderat underlag som presenteras på dagens samman-
träde utgör inte del budgetberedningens förslag till budget innan samtliga nämn-
ders samt de kommunala bolagens verksamheter behandlats av budgetberedning-
en. Förslag förväntas ha lämnats till kommunstyrelsen inför sammanträdet i maj. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef och controllers redogör för den sammanställning av ramar som bud-
getberedningens möten med de olika nämndernas utskott resulterat i. Budgetbered-
ningen diskuterar möjliga justeringar av ramarna för ekonomiavdelningens fram-
ställning av förslag till årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2025.  

______________
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§ 96 Dnr 2022/93 043 KS 
 
Överföring av investeringsmedel från 2021 års budget till 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna om följande överföringar avseende investeringar från år 2021 till 

2022. 

Ärendebeskrivning 
Överföring av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper un-
der 2022 och uppgår till 14 070 000 kronor. Överföringarna innebär flytt av investe-
ringsbudget från kommunstyrelsens följande investeringsprojekt år 2021: 

 Förädling Triangeln 261 000 kronor 
 Elljusspår 326 000 kronor 
 Stängsel 200 000 kronor 
 Beläggningsarbeten 586 000 kronor 
 Badbrygga Sjöstugan 1 223 000 kronor 
 Byxelkroks hamn 1 210 000 kronor 
 Sandvik hamn, pirhuvud 728 000 kronor 
 Bibliotek underhållsplan 168 000 kronor 
 Björkviken underhållsplan 32 000 kronor 
 Köping underhållsplan 331 000 kronor 
 Viktoriaskolans underhållsplan 173 000 kronor 
 Ekbacka underhållsplan 330 000 kronor 
 Garage Ekbacka 5 936 000 kronor 
 Kungsgården underhållsplan 500 000 kronor 
 HSB underhållsplan 300 000 kronor 
 IT Server 700 000 kronor 
 IT infrastruktur 1 066 000 kronor 

Under föregående och tidigare år påbörjades ovannämnda projekt. Då projekten 
inte hann färdigställas under år 2021, har detta inneburit att flertalet fakturor in-
kommit under år 2022.  

I investeringsredovisningen för år 2022 har kostnader bokförts för projekten ovan 
men det finns ingen budget.    

Gällande investeringsprojektet Byxelkroks hamn och ovan föreslagna budgetöver-
föring så har projektet tilldelats över åren den beslutade budgeten 45 mkr. Även 
projektet badbrygga Sjöstugan har blivit tilldelat rätt beslutad budget 3,1 mkr.           
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-05. 

Bedömning 
Överföringar av investeringsmedel mellan åren är ett måste för att en effektiv och 
rättvisande investeringsredovisning ska kunna ske. Kommunen måste kunna pla-
nera och fördela arbetsbelastningen internt och externt både för att möjliggöra för 
entreprenörer att genomföra ett bra jobb samtidigt som kommunens likviditet inte 
ska utsättas för en allt för stor påfrestning. 

Överföring av investeringsmedel för projekten inom infrastruktur och skydd över-
skrider den möjliga ramen att föra över mellan åren. Detta på grund av överdrag för 
projektet gatubelysning.   

Konsekvensanalys 
Överföring av investeringsprojekt påverkar inte det budgeterade resultatet utan på-
verkar endast kommunens likviditet. Den totala investeringsbudgeten för år 2022 är 
97 miljoner kronor. Efter överföringar från år 2021 blir den nya investeringsbudgeten 
för år 2022 totalt 111,1 miljoner kronor. I och med de senaste årens höga investe-
ringsnivåer så kommer det framåt krävas motsvarande resultat- och avskrivningsni-
vå för att klara av självfinansiering av kommunens investeringar. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 97 Dnr 2022/96 050 KS 
 
Tilldelning av ramavtalsentreprenörer i upphandlingen (22/11) Bygg-
tjänster: Snickeritjänster/arbeten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  tilldela följande ramavtalsentreprenörer i upphandlingen (22/11) Byggtjänster: 

Snickeritjänster/arbeten:  

1. Entreprenör D 
2. Entreprenör A 
3. Entreprenör F 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har upphandlat, i upphandlingen (22/11), ramavtalsentreprenörer för 
byggtjänster, specifikt snickeritjänster/arbeten.  

Upphandlingen har genomförts som Öppet förfarande och sista anbudsdag var 
2022-03-31 klockan 23:59. Vid anbudstidens utgång hade 6 inkommit, här kallade 
anbud A, B, C, D, E, F ordnad efter anbudsgivarens namn. 

Anbudsöppning ägde rum den 2022-04-01. 

Upphandlingen har genomförts som ett Öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) 
om offentlig upphandling.  

Avtalsform Ramavtal kommer att tecknas med en eller flera entreprenör, där avtal 
kan komma att tecknas med max tre (3) entreprenörer.  

Uppdrag med beräknat pris upp till 100 000 kronor exklusive moms kommer att 
rangordnas, vilket innebär att vid avrop tillfrågas alltid den med rangordning num-
mer 1 först. Är denne förhindrad att anta uppdraget går erbjudandet till den som 
rangordnats som nummer 2 och så vidare.  

För större uppdrag än 100 000 kronor förbehåller Borgholms kommun sig rätten att 
göra en separat upphandling för varje objekt. Detta kommer ske antingen genom 
att Borgholms kommun inhämtar budgetpris från samtliga ramleverantörer eller ge-
nom en förnyad konkurrensutsättning. Entreprenören som tecknar ramavtal enligt 
denna förfrågan är inte förhindrad att delta vid sådan särskild anbudsinfordran.  

Borgholms kommun förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen 
entreprenören är skyldig att leverera beställarens verkliga behov. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-12. 

Bedömning 
Utvärdering, enligt anbudsutvärdering daterad 2022-04-02, har tre leverantörer be-
dömts som ekonomiskt mest fördelaktig, och rankats enlig följande: 

1. Entreprenör D 
2. Entreprenör A 
3. Entreprenör F 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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